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Witamy w kolejnym
numerze!

Redakcja wydania:

Nowy semestr

Witamy serdecznie
w kolejnym
wydaniu szkolnej
gazetki - Kropek!
Cieszymy się, że
kolejny raz
możemy do was
przyjść z
ciekawymi
tematami. Tym
razem bierzemy się
za intrygujące i
ciekawe tematy,
uzależnienie od
papierosów oraz
wszystkim dobrze

znany temat
smogu. Nie
zabraknie jednak
też tematów miłych
i przyjemnych, czyli
np. relacji z
ostatniej Gali
Oscarowej. Jeśli
interesujecie się
zwierzętami, to
będziecie mogli
poczytać o
nietypowej, bardzo
uroczej rasie psów.
A dla osób
przemęczonych,

wykończonych
przez szkołę
znajdzie się też
kilka słów o
systematyczności,
jej wadach i
zaletach. Do
przeczytania
również trochę o
pewnej popularnej
sadze ;).

-Weronika Czub

-Oliwia Barańśka

-Kinga
Machniewicz

-Nina Borowiec

-Natalia Furgała

-Natalia
Mikołajczyk

Cała redakcja
pragnie życzyć
uczniom i
nauczycielom
udanego drugiego
semestru. Oby był
on udany, pełen
powodzeń i
sukcesów. Mamy
również nadzieję,
że wszyscy dobrze
wypoczęli podczas
ferii i są gotowi na
nowe wyzwania w
drugim semestrze.
Mimo że

jest ciężko, to się
nie martwcie! Nowe
wydania szkolnej
gazetki będą stale
poprawiały
wszystkim humor.
Powodzenia i
miłego czytania!

Redakcja

- -
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        Wygląd

      Charakter

   Wygląd - c.d.

Samojedy są
średniej
wielkości
szpicami.
Preferowany
jest czarny nos i
ciemne oczy.
Ciemne,  wargi
są lekko
wygięte.

-

       Samoyed

Uszy są raczej
małe, szeroko
rozstawione i
mają trójkątny
kształt. Ogon
wysoko
osadzony.
Sierść
samojeda
najczesciej
jest biała.

Na wystawach
psy
dyskwalifikuje
jakakolwiek inna
barwa od wyżej
wymienionej.

Psy tej rasy od
wielu setek lat
towarzyszyły
plemieniu
Samojedów,
żyjących w
Rosji i na
Syberii, gdzie

były psami nie
tylko
zaprzęgowymi,
ale także
myśliwskimi.
Miały wstęp do
ludzkich
namiotów, gdyż

często
ogrzewały
swych
właścicieli. W
końcu XIX
wieku zostały
przywiezione
do Europy,

gdzie zyskiwały
popularność ze
względu na
sierść. 

Samojedy to
żywiołowe i
energiczne psy.
Potrzebują
dziennego
ruchu i długich
spacerów. Są
inteligentne i
bardzo
przywiązują

się do
właścicieli.
Potrafią 
równiez szybko
i sprawnie się
uczyć.

-

-

-

-

-

-

-
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 Katarzyna Łaska

 ,,Boże ciało''

 ,,Parasite''

 Na gali
wystąpiła
także Katarzyna
Łaska,która
zaśpiewała
wraz z
ośmioma
wokalistami
,,Chcę uwierzyć
snom''.

Oscary

 Oscary, czyli
Nagroda
Akademii
Filmowej,
rokrocznie
przyznawana
jest przez
Amerykańską

Akademię
Sztuki i Wiedzy
Filmowej w
dziedzinie filmu.
Pierwsze
rozdanie
nagród odbyło
się w 1929

roku.
Ceremonia
rozdania
Oscarów od
2002 roku
odbywa się w
Teatrze Dolby
w Hollywood. 

 Najwięcej
statuetek, bo aż
4, zdobyła
koreańska
produkcja
"Parasite", w
tym za
"Najlepszy film"
oraz "Najlepszy
film
nieanglojęzyczny". 

 Polskę
reprezentował
film ,,Boże
ciało".Niestety
nie udało się
zdobyć
statuetki,lecz
jako polska
ekipa po raz
czwarty byliśmy

nominowani na
przestrzeni
ostatnich 10
lat,co jest
ogromnym
sukcesem.

Oscary

O

Kasia Łaska

 Oscary 2020
 Weronika Czub kl.7a

Oscary

Oscary

O

Kasia
Łaska
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 Oliwia Barańska
        kl. 7a

 Palacze

W dymie
papierosowym
znajduje się
blisko cztery
tysiące
substancji
chemicznych,
pośród których

naukowcy
znaleźli
odpowiedzialne
za
wywoływanie
nowotworów,
Według raportu
ETF w

XXI wieku
palenie tytoniu
przyczyni się do
wyraźnego
wzrostu
śmiertelności
na całym
świecie,

szacuje się iż w
wyniku palenia 
śmierć poniesie
blisko miliard
osób na całym
świecie.

10 milionów
papierosów
sprzedawanych
jest na świecie
każdej minuty.
Przeciętny
palacz od 17 do
71 roku życia
wypala 311 688
papierosów. 60
tysięcy Polaków

rocznie umiera
z powodu
chorób
odtytoniowych
w tym 2000
osób
niepalących
umiera z
powodu dymu
tytoniowego.

Okazuje się, że,
przebywając w
Krakowie na
otwartej
przestrzeni
przez 60 minut,
dziennie
wdychamy
odpowiednik 10
papierosów

(3760 rocznie).
Oznacza to, że,
rezygnując z
palenia, nie
unikniemy  tej
silnie
rakotwórczej
substancji.

Oddychanie
smogiem
jest bardziej
szkodliwe od
palenia. Z
powodu smogu
umiera  rocznie
ok. 8,8 mln
ludzi, a przez
papierosy ok.
7,2 miliona 

      Papierosy 
      VS Smog

!

          Smog 
     w Krakowie

!

!

!

!

!

!

!



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 50 02/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Kropek

      Zmierzch -
    ciekawostki

     Publikacje       
  cyklów książki

 O autorce
bestselleru...

Stephenie
Meyer urodziła
się w Haftford.
Dorastała w
mieście
Phoneix, w
stanie Arizona.
Meyer mówi, że
pomysł na
napisanie
książki
Zmierzchu

 przyszedł jej do
głowy 2 czerwca
2003 roku.
Wtedy zapisała
swój sen, który
stał się
potem 13. 
rozdziałem
książki.

Pierwsza z
części
cyklu  została
wydana w
październiku
2005. W
listopadzie
Zmierzch
znalazł się na
piątym miejscu

na liście
bestsellerów 
New York
Timesa.
,,Księżyc w
nowiu'' debiutował
na tej liście
przez ponad 50
tygodni.

Na
przesłuchanie
do roli Edwarda
zgłosiło się
5000 aktorów.;
Robert Pattison,
czyli Edward
skomponował
dwa utwory do
filmu Zmierzch.

  Saga ,,Zmierzch"
           Kinga Machniewicz kl.7a

Zmierzch to
seria powieści
amerykańskiej 
pisarki
Stephanie
Mayer.
Opowiada ona
o przygodach

Belli Swan,
która po
przeprowadzce
do miasteczka
Forks, w stanie
Waszyngton,
zakochuje się w
wampirze

Edwardzie
Cullenie. Saga
Zmierzch
zawiera pięć
tomów, tj.:
,,Zmierzch'',
,,Księżyc w
nowiu'',
,,Zaćmienie''

, ,,Przed
świtem'' oraz
,,Drugie życie
Bree Tanner'' -
powieści opartej
na motywach
,,Zaćmienia''.

,,Zmierzch'' - płyty DVD
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Systematyczność, czyli coś czego
ostatnio próbuję i  co przynosi efekty.

Natalia Furgała
7a

Znajduję więcej
czasu <3

Męczące, ale
potem opłacalne

Kupiłam sobie
kalendarz, w
którym zaczę-
łam zapisywać
terminy
wszystkich
zadań, które
muszę zrobić.
Okazało się to
bardzo
skuteczne.

Chciałabym się
z wami
podzielić moimi
osobistymi
doświadczeniami.
Jak pewnie
wielu z was
przed nowym

półroczem
zaczęłam
stawiać sobie
cele, które
chciałam
osiągnąć z tej
okazji. Zależało
mi najbardziej,

aby stać się
bardziej
systematyczną i
nie mieć dni, w
których muszę
załatwić setki
spraw i takich,
w których

się nudzę. W
tym artykule
pokaże 
Wam, co więc
zrobiłam.

Odkąd
systematycznie
zapisuję sobie
wszystkie
zadania,
codziennie
zerkam sobie
na mój plan na
następne dni.
Jeśli mam
wpisany gdzieś

trudny
sprawdzian,
projekt, staram
się zacząć
uczyć się do
niego już kilka
dni wcześniej.
Zapisuję też
ważne daty, np.
urodziny
znajomych.

Z początku było
to dla mnie
bardzo trudne,
aby dzielić
obowiązki na
równe części.
Motywuje mnie
jednak to, że w
trudnych
okresach

ta metoda
bardzo pomaga,
dając mi kilka
godzin więcej
czasu oraz dużą
satysfakcję, gdy
wiem, że zdążę
oddać projekt
na czas.
Spróbujcie!

'

'

'

=

'

'


	Witamy w kolejnym numerze!
	Nowy semestr
	Samoyed
	Papierosy
	VS Smog
	Palacze
	Saga ,,Zmierzch"

